
 

 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

szén-monoxid érzékelő igénylésére 
 
 
Szén-monoxid érzékelőt igényelhetnek a terézvárosi önkormányzattól a fa-, széntüzelésű készüléket 
vagy gázfűtést használó önkormányzati bérlők és a magántulajdonú lakással rendelkező terézvárosiak. 
Az önkormányzattól korábban kapott, lejárt élettartamú érzékelők cseréjére is lehetőséget biztosítunk. 

A pályázat beadása díjmentes, de szén-monoxid érzékelőt csak a készlet erejéig tud biztosítani az 
önkormányzat. 

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket. 

A pályázat benyújtása, elbírálása: 

- a benyújtásra folyamatosan lehetőség van, 

- egyedülálló pályázó esetében a havi nettó jövedelem a 150.000 forintot, családban élők 
esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 120.000 forintot nem haladja meg 

- a kérelmet zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell benyújtani (1067 
Budapest, Eötvös utca 4.), 

- a döntés-előkészítési munkákat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány végzi, 

- a pályázatokat a polgármester bírálja el. 

A kérelemhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet átvenni, de az 
Önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni (www.terezvaros.hu → Önkormányzat → Hirdetmények → 
Pályázati felhívások). 

Ha a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül önhibájából nem veszi át a szén-
monoxid érzékelőt, az elnyert támogatást elveszíti. 

A pályázatról további felvilágosítást kérhet hivatali munkaidőben (hétfő: 08:00 - 18:00, kedd: 08:00 - 
16:00, szerda: 08:00 - 16:30, csütörtök: 08:00 - 16:00, péntek: 08:00 - 13:30) a Szervezési Főosztályon 
dr. Tarhos Emesétől (+36-1 815-2103, szervezes@terezvaros.hu). 
 
 
Budapest, 2021. január 12. 
 

 

  

 
 
 
 



 

 

 
 

A szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó szabályzat 
 
1. Általános rendelkezések 

1.1. szén-monoxid érzékelő berendezés azon önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek, amelyben nyílt 
égésterű gázkészülék üzemel, kérelem benyújtása mellett, alanyi jogon jár. 

1.2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a hagyományos, vagy gázfűtéssel 
rendelkező VI. kerület közigazgatási területén lévő lakások természetes személy tulajdonosai, az 
Önkormányzat által beszerzett szén-monoxid érzékelő berendezésre a készlet erejéig igényelt, 
illetve a Polgármester által a pályázó részére jóváhagyott vissza nem térítendő támogatásként a 
készülék átadásával támogatást nyújt. 

1.3. A pályázni jogosultak szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére lakásonként 5 évente 
nyújthatnak be pályázatot, lakásonként egy darab készülékre. 

1.4. A készülék felszereltetésének költsége a pályázót terheli. 
 
2. A pályázat kiírása, elbírálása 

2.1. A pályázatot a polgármester írja ki és teszi közzé. 
2.2. A pályázat beadása díjmentes. 
2.3. A polgármester a pályázat elbírálásáról levélben tájékoztatja a pályázati résztvevőket. 
2.4. A pályázat elbírálását követően a támogatást nyert pályázók a készülékeket átvételi elismervény 

ellenében a Polgármesteri Hivatalban átvehetik. 
 
3. Értékelés szempontjai 

Az értékelés főbb szempontjai a pályázatok elbírálásához: 
a. a készülék veszélyességi fokozata: 

I. hagyományos (fa-, széntüzelésű), 
I. cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra), 
I. kéménybe kötött gázkonvektor, 
I. kéménybe kötött fürdőszobai gázmelegítő, 
II. gázkonvektor (parapet) 

b. magántulajdonú lakások esetében a szociális rászorultság feltétele: 
- egyedülálló pályázó esetében a havi nettó jövedelem a 150.000,- Ft-ot, 
- családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 120.000,- Ft-ot nem haladhatja 

meg. 
 
4. A pályázat általános formai és tartalmi követelményei 

a. a pályázati anyagot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani, 
b. a borítékra rá kell írni: „Szén-monoxid érzékelő berendezés igénylése 2021” és a pályázó címét. 
c. az érvényesen pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött „Kérelem” nyomtatványt és 

magántulajdonú lakás esetén a szociális rászorultság igazolása dokumentummal. 
 
5. A pályázat érvénytelen, ha 

a. a 4. pontban pályázat részletezett általános formai és tartalmi követelmények hiányában, 
b. a pályázat egyéb módon nem felel meg a pályázati kiírás és szabályzat feltételeinek. 

 
6. A támogatás 

6.1. A támogatásról a Polgármester dönt 
6.2. A készülékek átadása a Polgármester határozata/döntése/bírálata alapján, a pályázó 

személyazonosítása mellett és átvételi elismervény ellenében történik. Ha a pályázó a készüléket 
nem személyesen veszi át, az azt átvevő személynek be kell mutatnia a pályázó két tanú által igazolt 
meghatalmazását. 
A készüléket a polgármester döntésének kézhezvételétől számított 30 napon belül vehetők át, ezen 
határidő elmulasztásával a pályázó az igényjogát elveszti. 

  



 

 

 
KÉRELEM 

szén-monoxid érzékelő berendezésre 
 
 
 
Sorszám1: .........................  
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Alulírott 
 
a pályázó neve: ................................................................................................................................  

címe: ………………………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: .......................................................... ,  
 
mint a fenti címen lévő, önkormányzati tulajdonú/tulajdonomban lévő* (*a megfelelő rész aláhúzandó) 
lakásban életvitelszerűen lakó kerületi lakos, igénylést nyújtok be szén-monoxid érzékelő berendezésre. 
 
A fenti címen lévő lakásban: 

- az életvitelszerűen lakó és oda bejelentett személyek száma: ……..……………… fő, 

- a lakásban élők egy főre jutó nettó havi jövedelme: …………………………………. forint** 
(** csak magántulajdonban lévő lakások esetében kell megadni) 
 
 

Fűtésmódja: Fűtött szobák száma: 

hagyományos (fa-, széntüzelésű) db 

cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra) db 

kéménybe kötött gázkonvektor db 

fürdőszobai gázmelegítő db 

gázkonvektor (parapet) db 

 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Adataimat a szén-monoxid érzékelő igénylésére meghirdetett pályázaton való részvételhez adtam meg. 
Hozzájárulok adataim pályázati elbírálás során történő felhasználásához.  
 
Budapest, 2021. ……………. 
 
  

………………………………….. 
pályázó aláírása 

 
 

                                                      

 

1 a Hivatal tölti ki 


